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 تعكس متميزة فنية قيمة الملبسية القطع إعطاء إلى تهدف التي التشكيلية الفنون من نا  ف المالبس زخرفة تعتبر

 في الزخرفة إلى انظرن وإذا لم.العا دول من لكثير والبيئي والمهني واالقتصادي واالجتماعي الجغرافي الواقع

 تجمع التي بحاثاأل قلةاألساسية هي:  مشكلة البحث. وثقافتهم وتراثهم الشعوب حياة تعكس أنها نجد المالبس

 دمج نيةإمكا ما، وعليه تم وضع تساؤالت البحث، منها: مختلفتين حضارتين في التقليدية ارفالزخ بين

 في المستحدثةو المندمجة الزخارف توظيف إمكانية ما جديدة؟ زخارفر البتكا والفلسطينية الهندية الزخارف

 زياءاأل في دمةالمستخ الزخارف في التنوع زيادةفي  أهمية البحثوتظهر  المعاصرة؟ المالبس تصميم

 رفالزخا دمج: ىإل يهدف هذا البحث، نشر ثقافات الشعوب من خالل زخارف المالبس التقليدية. المعاصرة

صميم أزياء ، استخدام الزخارف المبتكره في تللعصر مواكبة جديدة زخارف البتكار والفلسطينية الهندية

 هنديةال التقليدية سالمالب من ستلهمةم زخارف ابتكار: إمكانية ىعل فروض البحثوقد نصت  .معاصرة

مين آراء المحك بين إحصائية داللة ذات قفرو وجود، المعاصرة األزياء في وتوظيفها والفلسطينية

ات المقترحة والتصميم الفلسطينية بالزخارف المقترحة والتصميمات الهندية بالزخارفالمقترحة  لتصميماتل

بس ف المال: اتبع البحث المنهج الوصفي في تحليل زخارة البحثمنهجيبالزخارف المندمجة من الدولتين. 

نساء  يم أزياءي تصمالتقليجية الهندية والفلسطينة، كما اتبع المنهج التجريبي في استخدام الزخارف المدمجة ف

 لتقليديةاالبس عصرية. تم تقسيم الخطوات اإلجرائية للبحث لثالثة مراحل: تحليل الزخارف الموجودة في الم

البعض  عضهمابالهندية والفلسطينية كال علي حده، دمج بعض الوحدات الزخرفية لكل ثقافة مع نفسها ثم مع 

م ثة، تالبتكار وحدات زخرفية مستحدثة، توظيف الزخارف المدمجة في عمل تصاميم أزياء عصرية مستحد

لجانب ئيسية تناولت امحاور ر 4تصميم لمالبس عصرية للمرأة. وتم تصميم استبيان مكون من  12عمل 

محكم في  (20) الجمالي، الجانب الوظيفي، الجانب االبتكاري والشكل العام. ثم تم عرض االستبانة علي عدد

أهم من و يا .مجال التخصص لتقييم التصاميم المقترحة. ثم تم عمل معالجات إحصائية وتمثيل النتائج بيان

منفذة صاميم ال، كما اتضح أن التتقييم وفق آراء المحكمينقد سجل أعلي درجة  السابعأن التصميم  النتائج

ليها يلتقييم، اور ابالزخارف المدمجة الهندية والفلسطينية معا قد نالت استحسان وتقدير المحكمين في معظم مح

م لنتائج تهذه االتصاميم ذات الزخارف الهندية المدمجة ثم التصاميم ذات الزخارف الفلسطينية المدمجة، وب

 واعوأن الحضارات في الدراسات من مزيد قيق أهداف البحث وإثبات فروضه. توصي الدارسة بإجراءتح

 ألساليبل المستمر التجريب علي األزياء مصممين حث .اليها الوصول الباحثة تستطيع لم التي الزخارف

 األفكار عن بعيدا األزياء تصميم مجال في لتنفيذها وجديدة مبتكرة طرق على للحصول المتنوعة والتقنيات
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 Introduction  :املقدمة

ر لكل أمة تراث تعتز وتفتخر به. والتراث الشعبي على مر العصو

 ؤثرةميعد مصدر الثقافة الشعبية، فهو ذخيرة وثروة قومية، مازالت 

ذ منفثه، حتي وقتنا الحاضر. وترتبط حياه اإلنسان ارتباطا وثيقا بترا

 ظهور اإلنسان وهو يمارس حياته منذ ميالده وحتى وفاته حامال

تراث أجداده، من عادات وتقاليد وممارسات شعبية ومعتقدات، 

، ليهاوبقدر قيمة تراثه وتمسكه به، بقدر مدی المنفعة التي يحصل ع

ع لذلك نجد أن التراث الشعبي بأنواعه ال يغرب عن أعين المجتم

 (. 2000إبراهيم، بجميع طبقاته وأجناسه )

 في كلتتش الشكيلي بداعاإل شكالأ من شكال التقليدية زياءاأل تعتبرو

 والتي هامجتمع في السائدة االجتماعية والقيم والتقاليد العادات إطار

 تراث عن صادقا   ا  تعبير والمهارات المعارف مفرداتها صاغت

 لحوااأل على بأضوائها التقليدية االزياء تُلقى حيث الشعوب

 عادات من ذلك تحت ينطوي وما والفنية واالجتماعية االقتصادية

 عن شفللك الوسائل أهم من اأنه التقليدية المالبس تمتاز. ووتقاليد

 وفرت ما ستخدما حيث المرأة بها أبدعت االزياء هذهف الشعوب تراث

 من تهاومكمال وزخارفها التقليدية األزياء أن ونجد ا.بيئته من معها

 من شعب كل يميز الذي الثقافي الموروث وهي لقوميا التراث

 للشعوب؛ المميزة الهوية توضيح في ويسهم األخرى، الشعوب

 وتساعد ر،الفلكلو جوانب من هاما   جانبا   لوانهاأو بزخارفها، فاألزياء

 ،مقالن ;)نادر منطقة أي في والتقاليد العادات على التعرف على

2010.) 

 لىإ تهدف التي التشكيلية الفنون من نا  ف المالبس زخرفة تعتبرو

 يالجغراف الواقع تعكس متميزة فنية قيمة الملبسية القطع إعطاء

 وإذا .لمالعا دول من لكثير والبيئي والمهني واالقتصادي واالجتماعي

 الشعوب حياة تعكس أنها نجد المالبس في الزخرفة إلى نظرنا

 (.2013، باحيدره ;سجيني) وثقافتهم وتراثهم

 وتحليل أمة تراث بدراسة يقوم المصممين من بعض أن وحظل قدو

 بيواك بشكل التقليدي التراث من مالبس صناعة ليتم جمعه يتم ما

 بشكل له الناس وقبول وحديث جميل بشكل فتظهر الحالية الموضة

 .شعب تاريخ لمعرفة الناس حب الى يؤدي قد حتى كبير

 بكل يفيض ا  نهر - القديمة الحضارات ذات مماأل من -د الهن تعتبرو

 والخطوط الزخارف وأنواع الخامات حيث من نفيس هو ما

 تاشتهر (. وقد2012 النامي،) المرأة جمال تظهر التي التصميمية

 كما ،الهندية والقمصان والسراويل كولي والليهينغا بالساري الهند

 وانلاأل في ألخرى منطقة من الهندي التقليدي الزي يختلف

 (.2018 الشيبي،) بواألسالي

 ،عام بشكل زراعي قروي مجتمعفهو  الفلسطيني المجتمعأما 

 المجتمع قيم تمثل التي بالرموز غنية نهاأب الفالحين مالبس تمتازو

 في هام جزء هي المرأة مالبس نأو قديم زمان منذ استمرت والتي

 ةالمرأ فلباس ال،الرج مالبس هميتهاأ في وتفوق وهويتها حياتها

 للقطعة نأ كما أكثر وأ قطعتين من يتكون مثال الريف في طينيةالفلس

 ولونه، القماش كنوع الصفات وأ بعاداأل من عدد عناصرها بعض وأ

 اللباس(. و1982آخرون،  ;)كناعنة اللباس وكيفية التزين طريقة
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 الشعبي وتراثه الفلسطيني الشعب ثقافة من جزء الفلسطيني التقليدي

 جزء ثوب كل يمثل بحيث التاريخية، فلسطين يف تواجده متدادإ على

 تمثل كذلك .بدوية أو فالحية أو مدنية كانت سواء الثقافة هذه من

 سواها عن محددة فلسطينية مدن األحيان بعض في النسائية األزياء

 إن جغرافيتها، بتنوع فلسطين تراث ويرتبط، األخرى المدن من

 عن ثوبها في تعبر قةمنط كل بأن أيضا   يمتاز الفلسطيني الثوب

 ( 2007. )الصالحي، آخرون، سكانها طبيعة

 لرسوما من هائلة بكمية قديما والفلسطينية الهندية زياءاأل حظتوقد 

 تمسكا الشعوب أكثر من اليوم حتى فالشعب الهندي ،والنقوش

 وعةالمتن الدينية بالطقوس الشعبي اللباس تأثر التقليدي بلباسهم

 تيةونبا هندسية زخارف به توجد ،والعرقي نيةاإلث المعتقدات وبعض

 كنل زخارف نواعأ يضاأ بها توجد الفلسطينية ماأ ورمزية حيوانية

 الرابطهي  الزخارف تكون قدو الهندسية، الزخارف على زترك

 .بينهم

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 رتينضاح في التقليدية الزخارف بين تجمع التي األبحاث لقلة نظرا  

 في التقليدية الزخارف دمج لمحاولة البحث فكرة تءجا مختلفتين

 .فلسطينودولة  الهند كدولة مختلفتين دولتين

  :التالي التساؤالت خالل من البحث مشكلة صياغة يمكنو

 والفلسطينية؟ الهندية الزخارف سمات ما -1

 الهندية الزخارف بين ختالفواإل التوافق وجهأ ما -2

 والفلسطينية؟

 البتكار والفلسطينية الهندية الزخارف دمج إمكانية ما -3

 جديدة؟ زخارف

 في المستحدثةو المندمجة الزخارف توظيف إمكانية ما -4

 المعاصرة؟ األزياء تصميم

 Research Objectives :أهداف البحث

 :اآلتي تحقيق إلى البحث يهدف

مستحدثة  زخارف البتكار والفلسطينية الهندية الزخارف دمج -1

 .للعصر مواكبة

 .استخدام الزخارف المبتكره في تصميم أزياء معاصرة -2

 Research Significance: أهمية البحث

 :التالية النقاط في البحث أهمية تتلخص

 .المعاصرة األزياء في المستخدمة الزخارف في التنوع زيادة -1

 نشر ثقافات الشعوب من خالل زخارف المالبس التقليدية. -2

 Research Hypothesis :البحث فروض

 الهندية التقليدية سالمالب من مستلهمة زخارف ابتكار يمكن -1

 .المعاصرة األزياء في وتوظيفها والفلسطينية

آراء المحكمين  بين إحصائية داللة ذات قفرو وجود -2

 ةالمقترح والتصميمات الهندية بالزخارفالمقترحة  لتصميماتل

 والتصميمات المقترحة بالزخارف الفلسطينية بالزخارف

 المندمجة من الدولتين.

 Research Delimitations :البحث حدود

 الموجودة الزخارف على الدراسة تعتمد حيث ة:مكاني حدود -1

 .فلسطين ودولة الهند لدولة التقليدية المالبس في

 وتنفيذها التقليدية المالبس زخارف ستخداما ة:موضوعي حدود -2

 .معاصرة نسائية مالبس في

 Research Methodology :منهج البحث

 ديةالهن التقليدية المالبس وصف في الوصفي المنهج البحث يتبع -1

 وتحليلها. الموجودة والزخارف والفلسطينية

 الزخارف ودمج تصميمالتجريبي في  المنهج البحث يتبع -2

 معاصرة اميم أزياءتص روابتكا والفلسطينية الهندية

 Research Terms :مصطلحات البحث

 : Traditional Clothingالتقليدي الزي

 يتوارث فجائية وليست بطيئة تحوالتذو  البداية مجهول شعبي زي

 الشعوب من شعب ولكل جيالاأل تواصل مع ويستمر جيل بعد جيال  

 متأثرا   القومية لشخصيته ا  تجسيد ويكون عليه يحافظ معين زي

 رموز كلش في ايزخرف وطابعا ا  معتقد يحمل والبيئية الدينية بالعوامل

 في سهمتأ مجتمعة العوامل هذه، وحيوانية أو نباتية أو ندسيةه

 ;در)نا للنساء التقليدية أو الشعبي الزي وخصائص ونمط شكل تحديد

 (.2010 مقالن،

 :Innovation االبتكار

 لتلبي للمستهلك جديدة قيم تطوير يأ الخالق التطوير يعني

 راإلطا عن تخرج أفكار إنتاج عملية انهأب تعرف، كما احتياجاته

 . ابتكار لمجتمعا في والسائد المعروف

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 : Decoration الزخرفة

  .: زخرف يزخرف زخرفة أي حسن وزين وجمل وأكمل اإلبداعلغة

ط هي فن تزييني عبارة عن مجموعة من النقاط والخطوإصطالحا : 

واألشكال الهندسية والحروف أو رسوم مستوحات من الطبيعة 

ام ، إنتظكالحيوانات و النباتات و .. متداخلة ومتناسقة فيما بينها ب

ي تعطي شكال جميال لتُستعمل لتزيين المصاحف والمباني واألوان

 قصوروالمالبس والجوامع والكنائس والمدافن والنقود والعمالت وال

. وتكون بمختلف الخامات والموادوالمالبس،  وبعض أعالم الدول

 (.2005)عبد الصمد، 

 :Inspired مستوحاة

 أوحى إياه، ألهمه أي بكذا، إليه هللا أوحى من بأنه اإليحاء ويعرف

 ه.غير عن يخفيه بالكالم كلمة أي وأوما، أشار فالن إلى إيحاء

 يأساس كمصدر للهند التقليدي الزي استخدام المصطلح بهذا ويقصد

 عصريةال المرأة احتياجات يناسب بما جديدة تصاميم وابتكار القتباس

 (.2012 النامي،)

Previous Studies الدراسات السابقة 
 دمج لخال من تصاميم ابتكار "بعنوان (2018 الشيبي،) دراسة -1

 "الصينية زياءواأل الهندية التقليدية األزياء

 بين الدمج خالل من جديدة تصاميم ابتكار إلى الدراسةت هدف

 قيقتح البحث نتائج أبرز ومن، والصينية الهندية واألزياء الخطوط

 الموضة خطوط مالئمة وأيضا واالبتكاري الجمالي الجانب

 ةالغني التقليدية األزياء دمج طريق عن جديدة تصاميم واستحداث

 على وعرضه استبيان، تم تصميم الجمالية والقيم بالخطوط

 كلالشمحاور رئيسية، وهي:  4تصاميم من خالل ال وتقييم المحكمين

 مةوالمالئ االبتكاري الجانب تحقق، الجمالي الجانب تحقق ،العام

 عملية مع البحث الحالي هي التشابه. أوجهه الموضة لخطوط

 واالختالف للموضة جديدة وأشكال خطوط إلظهار والدمج االبتكار

 . الدمج وطرق الدول في

 لمانداالا لرسوم البنائية النظم "بعنوان (2018 فودة،) دراسة -2

 لجماليةا القيم إلثراء األقمشة بقايا رتدوي إعادة في منها واإلفادة

  "الطفل لمفروشات والوظيفية
 يمالق ألثراء األقمشة بقايا تدوير اعاده الى الدراسة هذه هدفت

 افةضوإ المانداال زخارف باستخدام األطفال مفروشات على الجمالية

 على وعرضه االستبيان تنفيذ تم، المفروشات لصناع جديدة ؤيةر

بل تصميم مقترح للتقيم من ق 15، تم عرض األطفال سرأو المحكمين

 الجانب تحقيق تم االطفال سرأ على تصميم ٢٠وعرض المحكمين

 يف التشابه أوجه، المانداال رسوم توظيف في والنفعي االبتكاري

 لىع ثرهاأو المانداال زخارف ياتلجما واستخدام االبتكاري عملية

 .الزخارف توظيف طرق فيفكان  ختالفاإل ، أماالتصميمات

 والوحدات العناصر " بعنوان( 2017 المناصرة،) دراسة -3

 دراسة) والفلسطيني ردنياإل التراثي الزي تكوين في الزخرفية

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  ("مقارنة

 من لك في التقليدية النسائية زياءاأل تناول إلى الدراسة هذه هدفت

 تصميم في المؤثرة العوامل معرفة و وطولكرم الرمثا مدينتي

 في لتقليديةا لألزياء المكونة العناصر وأهم التقليدية النسائية األزياء

 ينب مقارنة وإجراء عليها المشغول الزخرفية والوحدات المدينتين

 رفوالزخا العناصر حيث من التقليدية النسائية األزياء نمجموعتي

 لتقليديةا النسائية زياءاأل بين التقارب تأكيد البحث  نتائج رزأب نوم

 وصفو الدولة في التشابه أوجه ن،المعنيتي المدينتين من كل في

 رللعناص دراسة في ختالفاإل أوجه ،والزخارف التقليدية زياءاأل

 .المدينتين في االزياء على الزخرفية والوحدات

 الكنوز عند النسائية األزياء " ( بعنوان2015، قرين) دراسة -4

 " والفادتجا

( بلسم أبو) قرية قريتين في زياءاأل معرفة لىإ الدراسة هذه هدفت

 سالمالب بعض في التشابه ورؤية ،الكنو) الدكة وقرية (الفادتجا

 نيوالسودا الهندي الساري أن حظوول وغيرها القريتين في الشعبية

 لبحثا نتائج أبرز ومن ،مناسباتلل الكنزية للمرأة االساسي الزي هو

 سبةالمنا وقاتواأل التسمية وسبب التقليدية المالبس سماءأ معرفة

 ،الهندي والساري السوداني الثوب المرأة تفضل ولماذا الرتدائه

 الدول في ختالفواإل التقليدية المالبس وصف في التشابهأوجه 

 .المالبس سماءأو

 في حديثةال التقنيات ستخداما "بعنوان( 2012 النامي،) دراسة -5

 يةالهند األزياء من مستوحاة مبتكرة نسائية أزياء وتنفيذ تصميم

  " التقليدية

 الهندية لألزياء التصميمية الخطوط دراسة الى الدراسة هذه هدفت

 خطوط ابتكار في الحديثة التقنية استخدام ،القطع ومسميات وزخرفها

 كمصدر عليه الضوء إلقاء حثالب نتائج أبرز ومنة، جديد تصميمه

 الهندي الزي من مستوحاة جديدة تصميمية خطوط وابتكار أساسي

 على سواء الهندية للنقوش الجمالي الفني الثراء وابراز التقليدي

 د،بع ذات وإكسسوارات أزياء نتاجإو االكسسوارات أو المنسوجات

 تقليدية سمالب من بها يوجد وما الهند على الضوء إلقاء التشابه أوجه

 دولة على التركيزو المكمالت استعمال في واالختالف ،ومسمياته

 .واحدة

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري: 

 يدية:المالبس التقل -1

 لمالبس التقليدية الهندية:ا -أ

على اللباس التقليدي حفاظا  أكثر الشعوب من تعرف الهند أنها  

واألساليب وذلك  يث األلوانمن حالمالبس الخاص بهم، وقد تنوعت 

نجحت وقد  .يرجع الى عدة عوامل وهي الثقافة والدين والمناخ

المالبس الهندية في المبالغة في بروز الصدر، ونحافة الخصر، 

( أنواع المالبس التقليدية 1االرداف. ويظهر جدول )واستدارة 

يشكل اللبس التقليدي واالكسسوارات في الهند جزء الهندية. كما 

جذبت انتباه االسواق العالمية وبير من الحياة االجتماعية والثقافية، ك

مع احتفاظها بالتقاليد فهي ال تخلو من روح التجديد والمعاصرة. 

 (.2018، )الشيبي

 (: المالبس التقليدية الهندية1جدول )

    
 اري الهنديالس -1

عبارة عن قطعة تتروح طولها من 

اش ويكون أمتار من القم ١٠الى  ٧

و الحرير أاما من األورجانزا 

 (. 2015)قرين، 

 السالوكا -2

قميص يصل طوله الى منتصف 

الفخذين ويكون ضيق عند 

الصدر والخصر واالرداف، 

تكون االكمام ضيقة وطويلة الى 

 (. 2015)قرين،  الرسغين

 هنجا )الفرارة(ال-3

من أكثر القطع التي ترتديها 

عن المرأة الهندية هيا عبارة 

قطعة تغطى الجزء السفلي، 

تكون منسدلة باتساع ولها عدد 

 (.2018من الطيات )الشيبي، 

 ونيالنغا ف -4

يعرف باسم ساري قطعتين أو 

نصف ساري تنورة التي ترتبط 

حول الخصر باستخدام حزام 

إلى  2وهو عادة قطعة قماش 

 (.2018متر )الشيبي،  2.5

 
   

 التشولي -5

دائرية واكمام  بلوزة بفتحة رقبة

قصيرة يصل طولها الى الحجاب 

الحاجز وتكشف السره، تختلف 

اشكالها بحسب المنطقة )النامي، 

2012.) 

 الكورتي أو الكورتا -6

عبارة عن قميص بأكمام طويلة 

يصل طوله الى الخصر وأحيانا 

 للركبتين، ويصاحبه شال

يلبس لأليام العادي أو  )الدوباتا(

 (2018عمل )الشيبي،  كمالبس

 اناركلي -7

بلوزة طويلة على شكل فستان 

تتنوع بالعديد من االطوال 

والمطرزات المختلفة )النامي، 

2012.) 

 

 باتياال سلوار -8

سلوار يغطى الجزء السفلي 

ويكون فضفاضا تتميز بالطيات 

في االسفل يعود سبب تسميتها 

الى مدينة باتياال )الشيبي، 

2018.)  

 :يةالفلسطين التقليدية المالبس -ب

 التقليدي النسائي الثوب ويتميز به خاص تقليدي زي مجتمع لكل نإ

 جانبيه، الثوب أسفل تشمل للتطريز محددة أماكن بوجود فلسطين في

 تراثهم من أصيل جزء الفلسطيني الزي ويمثل ة.والقب وأكمامه

 المناصرة؛) المتعددة وأشكالها ورموزها بفنونها ئهالثرا وعنوان

 التراث على محافظة أكثر هم القرى لأه نأ يثح(، 2017 القيسي،

 عدة من تتألفو العام، الهيكل في الثياب هذه تتشابه. وبه واالعتزاز

( 2. جدول )والبنقية واالكمام والخلف والبدن القبة وهي قطع
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 (.2007 آخرون، الصالحي،يستعرض أنواع المالبس التقيدية الفلسطينية )

 (2007(، )الصالحي، آخرون، 1982الفلسطينية )كناعنة، آخرون، (: المالبس التقليدية 2جدول )

    
 الثوب -1

 ذو فضفاض واسع رداء

تسمى  واسعة طويلة اكمام

 فتحة شكل )ساعد(، ويختلف

من موديل ألخر،  الرقبة

 واسعه مربعة تكون أحيانا

 تكون وأحيانا نوعا  ما

 في شق بها مستديره

 االمام. منتصف

 األبيض وب الروميالث -2

 دائرية رقبة بفتحة طويل ثوب

 في طويلة وبفتحة الشكل

 طويلة، واالكمام الرقبة منتصف

 االبيض الكتان من مصنوع

 الحرير بخيوط ومطرز الطبيعي

 الحرير ألوان عليها الغالب

 والزهري. االحمر

 ب الزريقيثو -3

 قماش على مطرز ثوب

 يسمي "البفت" ابيض

 المتزوجات يقتصر على

 يكون العائلية، حواألفرا

 ويبدأ الخصر عند من ضيق

 الثوب، أما نهاية إلى باتساع

 مناسبا يكون الخصر فوق

 واالكمام الجسم تفاصيل مع

 عادية.

 الليلك ثوب -4

 قماش على مطرز طويل ثوب

 فتحة له فضفاض يكون المخمل،

 لونها يختلف جدا واسعة صدر

 يلبس المرأة، عمر حسب على

 تلبس وسروال، شلحه اسفله

 المركز القماش من الليلك الفتيات

 واالزهار. الورد برسوم

 
  

 

 الملس ثوب -5

 رقبة بحردة طويل ثوب

 أو عادي إما وأكمام دائرية

 واسعة )مردون(، ويكون

 عند وضيق أسفل من واسع

 بكثافة الخصر ويتميز

 .التطريز

 

 الملك ثوب -6

 دائري رقبة بفتحة طويل ثوب

 منتصف في طويلة وبفتحة

 التطريز ٧ شكل على الرقبة

 والبنايق القبة في يكون

 من غالبا يصنع واالكمام،

 االحمر المقلم أو االحمر الحرير

 بالكم إما االكمام تنفيذ وتختلف

 المرأة ترتديه االردان أو العادي

 الزواج. على المقبلة

 المردون ثوب -7

 مرتفعة بياقة طويل ثوب

 منتصف في طويلة وبفتحة

 مطرز ٧ شكل على ةالرقب

 ويعود القبة على بكثافة

 ألكمامه تسميته سبب

 عليها يطلق الطويلة الواسعة

 من يتكون المردن، الكم

 والبدن واالكمام القبة

 .والردفة والبنايق

 التقصيرة -8

 األمام من مفتوح قصير جاكيت

 قصير وكم الوسط الى يصل

 أو االسود الجوخ من ويصنع

 األحمر الملك قماش أو الكحلي

 يكون ما غالبا واحد بلون يقصب

 أحمر. أو ذهبي فضي أو

 :الزخارف -2

 :للزخرفة األولية العناصر: أوالا 

 لها وليس التصميمية العناصر أبسط هي :(Point) النقطة -1

 في ونجدها وعمق وعرض طول لها ليس أي هندسية أبعاد

 (.2004 الشريف،) الرمال حبات مثل الطبيعة

 نم الناتج ثراأل ألنه بالنقطة متصلة سلسة هو (Line):  الخط -2

 أو مستقيم بشكل سواء مسار، وأ تجاهإ في النقطة تحرك

 محددة غير إمكانات ذو تشكيلي عنصر نهأب يعرف. ومنحنى

 الخط عنصر من تصميم أي يخلو يكاد وال ،مختلفة وأنواع

 (.2004 الشريف،)

 :الزخارف مصادرثانيا: 

 :الطبيعة من مستمدة زخرفية وحدات

 بأشكال استعمالها نوويك للزخرفة األول المصدر :النباتات -

 من ةمستمد وانواعها شكالهاأ بجميع والنباتات ومتعددة، متنوعة

 في روالثما والنباتات وراقاأل من مختلفة أنواع هناك الطبيعة،

 اللون. و الشكل

 الكائنات جميع على تعتمد التي هي ت:والحيوانا الحية الكائنات -

 في أو حشرات، حيوانات، ،طيور الغابة، في ءسوا لحيةا

ا )عبدالصمد، وغيره صدافواأل سماك،األ المحيطات،

 (.2004 الشريف،(، )2005

 :هندسية زخرفية وحدات

-الدائرة-المستقيم) الخطوط اساس على تعتمد التيهي الزخارف 

 الشكالا - المربعات- المثلثات) الهندسية واالشكال( المنحنى

 (.2004 الشريف،(، )2005( )عبد الصمد، لعةالمض

 :الزخارف أنواعثالثا: 

 أبرز ومن اليومية الحياة تصوير تشملة: التصويري الزخارف -

 محاكاةل: مث، الفرعونية الحضارةه الزخارف بهذ هتمأمن

 .المستخدمة األدوات أو الكائنات

 دالورو ل:مث النباتية العناصر جميع تشمل :النباتي الزخارف -

 األوراق - غصاناأل - الزهاروا

 -ه الفيل: مثل الحيوانات جميع تشمل :الحيوانية الزخارف -

 .وغيرها النالغز- الطيور
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 تطورتو الهندسية، العناصر جميع تشمل :الهندسية الزخارف -

 - الدوائر: مثل اإلسالم بعد كبير بشكل الهندسية الزخارف

(، 2005. )عبد الصمد، قواساأل - المثلثات - الخطوط

 (.2004 الشريف،)

 ااستعمله دقيقة نقوش فكرة على تقوم رموز: المانداال زخرفة -

 فؤدة،) الهندية الثقافة الى أصلها تعود والبوذيين، الهندوسيين

 (.2018، آخرون

ا:   :الزخرفة فن في المتّبعة واألسس القواعدرابعا

 الطبيعة مع منسجم يكون الزخرفي الشكل توازن: التوازن -

 .األلوان راختيا ندع وخصوصا

 على نصفها يطابق أن يجب التي هي: التماثل أو التناظر -

 .اآلخر نصفي

 في نجدها وخاصة منهم يتشعب أساسي جزء وجود: التشعب -

 .نموها أساس على تتشعب التي النباتات

 من الكثير في ةالزخرف تكوين قواعد أبسط من :التكرار -

 (.2005)عبد الصمد،  عليه تعتمد الزخرفية االشكال

 : Experimental Workالتجارب العملية 

 أوال: التجربة اإلجرائية:

المرحلة األولي: تحليل الزخارف الموجودة في المالبس التقليدية 

 الهندية والفلسطينية كال علي حده.

المرحلة الثانية: دمج بعض الوحدات الزخرفية لكل ثقافة نفسها ثم 

 ار وحدات زخرفية مستحدثة.مع بعضهما البعض البتك

المرحلة الثالثة: توظيف الزخارف المدمجة في عمل تصاميم مالبس 

 عصرية مستحدثة.

 :ىأوالا: المرحلة األول

وقد تم تحليل الزخارف تحليل زخارف المالبس التقليدية الهندية:  -أ

(، 3الموجودة باألنواع الثمانية للمالبس التقليدية الهندية في جدول )

 ر مصادر وأنواع الزخرفة.مع ذك

 (: تحليل الزخارف في المالبس التقليدية الهندية3جدول )

 
وقد تم تحليل تحليل زخارف المالبس التقليدية الفلسطينية:  -ب

الزخارف الموجودة باألنواع الثمانية للمالبس التقليدية الفلسطينية في 

 (، مع ذكر مصادر وأنواع الزخرفة.4جدول )
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 تحليل الزخارف في المالبس التقليدية الفلسطينية(: 4جدول )

 

دمج الوحدات الزخرفية لكل ثقافة مع نفسها ، كما المرحلة الثانية: 

( البتكار 6( ثم مع بعضهما البعض، كما في جدول )5في جدول )

 وحدات زخرفية مستحدثة.
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 (: دمج الزخارف الهندية والزخارف الفلسطينية5جدول )

 
 ج الزخارف الهندية والزخارف الفلسطينية معا  (: دم6جدول )

 
 المرحلة الثالثة:

تصميم لمالبس المرأة العصرية، حيث  12في هذه المرحلة تم ابتكار 

أن التصاميم من األول للثالث مستوحاه من وحدات زخرفية هندية 

مندمجة، التصاميم من الرابع إلي السادس مستوحاه من وحدات 

جة، والتصاميم من السابع إلي الثاني عشر زخرفية فلسطينية مدم

مستوحاه من وحدات زخرفية مدمجة من زخارف البلدين معا. 

 ( يوضحان التصاميم العصرية المقترحة. 8( و جدول )7جدول )

 (: تصاميم أزياء باستخدام زخارف هندية مدمجة وزخارف فلسطينية مدمجة7جدول )

 ميم باستخدام زخارف فلسطينية مدمجةتصا تصاميم باستخدام زخارف هندية مدمجة

 التصميم الرابع التصميم األول

 

 
 وحدات الزخارف

 

 
 وحدات الزخارف

 
 الزخارف المدمجة

 
 الزخارف المدمجة
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 التصميم الخامس التصميم الثاني

 

 
 وحدات الزخارف

 

 
 وحدات الزخارف

 
 الزخارف المدمجة

 
 الزخارف المدمجة

 التصميم السادس التصميم الثالث

 

 
 وحدات الزخارف

 

 
 وحدات الزخارف

 
 الزخارف المدمجة

 
 الزخارف المدمجة

 (: تصاميم أزياء باستخدام وحدات مدمجة من الزخارف الهندية والفلسطينة معا  8جدول )

 تصاميم باستخدام زخارف مدمجة هندية وفلسطينية

 التصميم العاشر التصميم السابع

 

 
 ارفوحدات الزخ

 

 
 وحدات الزخارف

 
 الزخارف المدمجة

 
 الزخارف المدمجة

 التصميم الحادي عشر التصميم الثامن

 

 
 الزخارف وحدات

 

 
 وحدات الزخارف

 
 الزخارف المدمجة

 
 الزخارف المدمجة

 التصميم الثاني عشر التصميم التاسع

 

 
 وحدات الزخارف

 

 
 وحدات الزخارف

 
 الزخارف المدمجة

 
 الزخارف المدمجة
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ا: تصميم االستبيان:  ثانيا

تم تصميم استبيان إليضاح موضوع وعناصر البحث والتحقق من 

عضاء ( محكم من أ20فه، ومن ثم تناوله بالتقييم من قبل عدد )أهدا

د هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجال التخصص لتقييم عد

ن تصميم متنوع لمالبس المرأة العصرية، وقد ارتكز االستبيا 12

 على أربع محاور رئيسية هي:

 :فقرات، وهم 4وقد اشتمل علي ي: المحور األول: الجانب الجمال

  الزخارف ألوان تناسق -1

  الزخرفية الوحدات توزيع تناسب -2

                          الموديالت اختيار -3

       المعاصرة        زياء لأل جمالي طابع الزخارف ترك -4

 واشتمل علي فقرتين، وهما:: المحور الثاني: الجانب الوظيفي

       مختلفة عمرية لفئات الموديالت مناسبة -1

 مختلفة لمناسبات الموديالت مناسبة -2

 واشتمل علي فقرتين، وهما:: المحور الثالث: الجانب االبتكاري

              المدمجة الزخارف أشكال تناسق -1

                    جديدة اشكال على للحصول الزخارف دمج إمكانية -2

 ات، وهم:واشتمل علي ثالثة فقر :المحور الرابع: الشكل العام

       والمالبس الزخارف بين التناسق تحقيق -1

 المعاصرة ألزياءا خالل من التراث احياء -2

 المحلي السوق في أخرى بالد ثقافة نشر -3

  .(SPSS)وقد تم تحليل النتائج إحصائيا  باستخدام برنامج اإلحصاء 

ل شتمابعد استبعاد الثوابت وتحييد أثرها فقد متغيرات االستبيان: 

 االستبيان على المتغيرات التالية:

وهي متغير تصنيف عينة المحكمين  المتغيرات المستقلة: -1

 ( عضو محكم.20لالستبيان وعددهم )

وتتمثل في رصد وتقييم استجابة عينة  المتغيرات التابعة: -2

 الدراسة على فقرات االستبيان االحدي عشر.

 Results & discussion :النتائج واملناقشة

 Reliability)اختبار مدي صحة وقوة وثبات االستبيان  أوالا:

Statistics) 

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة، تم إجراء معادله )ألفا كرو نباخ( على 

( ُمحكم. 20مكونه من تقييم ) ةنتائج بيانات االستبيان، على عينة كلي

 ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.9والجدول رقم )

 Alpha Cronbach’s ألفا كرونباخ (: معامل9جدول )

 محاور االستبيان
عدد 

 الفقرات

عدد 

 التصميمات

عدد 

 ألفا كرو نباخ المفردات

 0.924 48 12 4 المحور األول: الجانب الجمالي

 0.854 24 12 2 المحور الثاني: الجانب الوظيفي

 0.862 24 12 2 المحور الثالث: الجانب االبتكاري

 0.884 36 12 3 ل العامالمحور الرابع: الشك

 132 مجموع المفردات

 Alpha Cronbach's 0.881الثبات العام لالستبيان 

راسة ( أن معامل الثبات العام لمحاور الد9يتضح من بيانات جدول )

بعة فيما بلغ ثبات المحاور األر( 0.881األربعة مرتفع حيث بلغ )

كحد أدنى ( 0.854كحد أعلى وبين )( 0.924لالستبيان ما بين )

مكن ات توهذا يدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية جدا  من الثب

 من االعتماد علية في التطبيق الفعلي للدراسة.

ا: اختبار تحليل االرتباط   (Correlation Analysis)ثانيا

لتقدير درجة االرتباط الخطى واتجاه هذه العالقة الخطية بين 

  (Person)االرتباطات  ساب مصفوفةالمتغيرات محل الدراسة تم ح

محل الدراسة باستخدام معامل ارتباط  األربعةبين محاور التقييم 

 . بيرسون

 كاآلتي: صياغة الفرض اإلحصائي 
(H0): P = 0   (H1): P ≠ 0 

 : الفرض الصفري )العدمي(             )0H( حيث أن:

)1H(الفرض البديل :  Pاالرتباط : 

(0H:الفرض الصفري )  معامل االرتباط بين المتغيرات غير معنوي

 الداللة وال توجد عالقة بينها.

)1H(  الفرض البديل: معامل االرتباط بين المتغيرات معنوي الداللة

 وال يساوى الصفر وتوجد عالقة بينها.

 Correlations Matrix (: مصفوفة االرتباط10جدول )

 محاور االستبيان االرتباط المحور األول المحور الثاني المحور الثالث المحور الرابع

 قيمة المعامل 1 866. 912. 942.
 الجانب الجماليالمحور األول: 

 المعنوية  000. 000. 000.

 قيمة المعامل 866. 1 780. 836.
 الجانب الوظيفيالمحور الثاني: 

 المعنوية 000.  000. 000.

 قيمة المعامل 912. 0.780 1 892.
 الجانب االبتكاريالث: المحور الث

 المعنوية 000. 000.  000.

 قيمة المعامل 942. 0.836 0.890 1
 الشكل العامالمحور الرابع: 

 المعنوية 000. 000. 000. 

( أن هناك ارتباط طردي قوى بين كل زوج 10يتضح من جدول )

ي لثانمن محاور الدراسة األربعة، وبدراسة عالقة المحاور األول وا

 د أن:والذي يمثل هدف التنبؤ بالدراسة نج الرابعبالمحور  ثالثلوا

عالقة االرتباط طردية قوية بين كل محور من محاور الدراسة 

 .رابعالثالثة على حده والمحور ال

طردية قوية جدا وذات داللة ( 0.942جاءت درجة االرتباط )

اط . وجاءت درجة االرتبالرابعمعنوية بين المحور األول والمحور 

طردية قوية وذات داللة معنوية بين المحور الثاني ( 0.836)

طردية قوية ( 0.890جاءت درجة االرتباط )كما . رابعوالمحور ال

، كما جاءت لرابعوالمحور ا الثالثوذات داللة معنوية بين المحور 

بين كل زوجين من محاور الدراسة األربعة أقل  (P-value) قيمة

وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري  أي جاءت معنوية 0.01من 

الذي يفترض أنه ال توجد عالقة ارتباط بين محاور الدراسة، ونقبل 

بالفرض البديل القائل بأن عالقة االرتباط بين المتغيرات على 

المحاور األربعة للدراسة تختلف عن الصفر. أي أن عالقة االرتباط 

جدا ومعنوية وال بين المتغيرات محل الدراسة جاءت طردية قوية 

 تساوي الصفر.

 رابتكا أي أن محاور االستبيان متناغمة معا  في تحقيق إمكانية

 وظيفهاوت والفلسطينية الهندية التقليدية سالمالب من مستلهمة زخارف

 .المعاصرةاألزياء  في
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 :التمثيل البياني ثالثا:

 منو ،االستبيان وفقرات تم حساب الوزن النسبي لنتائج تقييم محاور

( نجد عرض لنتائج تقييم المحكمين والتي من خاللها تم 11جدول )

لتوضيح مدي تأثير خصائص  هعلى حد تمثيل كل محور بيانيا  

عرض التقييم  وفي النهاية تم ،التصميمات المقترحة علىالمحور 

النهائي للتصميمات من خالل عرض نتائج متوسطات المحاور سويا 

 في تحقيق فرض البحث. مات نجاحا  إلمكانية تحديد أكثر التصمي

 (: الوزن النسبي لتقييم التصميمات المنفذة من خالل بنود االستبانة المحكمة11جدول )

 رقم التصميم مصدر الزخارف
التقييم  محاور التقييم

 المحور الرابع الثالث المحور المحور الثاني المحور األول اإلجمالي

زخارف مدمجة 

 هندية

 87.15 96.11 91.67 73.33 87.50 ولالتصميم األ

 92.19 96.67 95.00 86.67 90.42 التصميم الثاني

 94.34 97.78 96.67 90.00 92.92 التصميم الثالث

زخارف مدمجة 

 فلسطينية

 96.18 98.89 97.50 93.33 95.00 التصميم الرابع

 94.20 93.89 96.67 90.00 96.25 الصميم الخامس

 81.94 91.11 85.83 74.17 76.67 سالتصميم الساد

زخارف مدمجة 

 هندية وفلسطينية

 99.38 100.00 100.00 97.50 100.00 التصميم السابع

 92.71 98.33 96.67 82.50 93.33 التصميم الثامن

 92.22 97.22 95.00 84.17 92.50 التصميم التاسع

 95.76 97.22 100.00 88.33 97.50 التصميم العاشر

 94.10 93.89 94.17 92.50 95.83 صميم الحادي عشرالت

 85.76 87.22 85.53 79.17 90.83 التصميم الثاني عشر

 92.16 95.69 94.58 85.97 92.40 المتوسط 

 
 في التصاميم المقترحة ربعة(: نسبة تحقق محاور االستبيان األ1شكل )

( العامالشكل ) الرابع( نجد أن المحور 1( وشكل )11ومن جدول )

وهي أعلي نسبة تحقق بين محاور  %(95.69قد تحقق بنسبة )

( وقد تحقق االبتكاري)الجانب  لث، يلية المحور الثاألربعةاالستبيان ا

 األول%(، بينما جاء في المركز الثالث المحور 94.58بنسبة )

وجاء في المركز  %(.92.40( مسجال نسبة تحقق )الجانب الجمالي)

محور الثاني )الجانب الوظيفي( وقد تحقق بنسبة الرابع واألخير ال

(85.97.)% 

 
 تقييم المحور األول: الجانب الجمالي(: 2شكل )

الجانب بتقييم والمعني  ألول( أن المحور ا2ويتضح من شكل )

في التصميم السابع قد تحقق بنسبة عالية  الجمالي للتصاميم المقترحة

ن التصاميم التي نفذت فيها وهو م%(، 100مسجال أعلي قيمة تقييم )

بينما سجل التصميم الزخارف المدمجة الهندية والفلسطينية معا. 
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وقد نفذت فيه %(.  76.67) األولأقل درجة تقييم للمحور  السادس

 وإجماليا قد بلغ متوسط تحقق المحورزخارف فلسطينية مدمجة. 

مسجال  المركز  %(92.40) األثني عشرفي التصميمات  األول

 .بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمين الثالث

 
 تقييم المحور الثاني: الجانب الوظيفي(: 3شكل )

والذي يقيم الجانب الوظيفي  لثاني( أن المحور ا3شكل ) ويظهر

في التصميم السابع أيضا قد تحقق بنسبة عالية  للتصاميم المقترحة

أقل  األولصميم بينما سجل الت %(،97.50مسجال أعلي قيمة تقييم )

وقد نفذت فيه زخارف %(. 73.33) الثانيدرجة تقييم للمحور 

في  الثاني وإجماليا قد بلغ متوسط تحقق المحورهندية مدمجة. 

الرابع واألخير مسجال  المركز %( 85.97) األثني عشرالتصميمات 

 .بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمين

 
: الجانب االبتكاريتقييم المحور الثالث(: 4شكل )

( 4شكل ) وبتحليل نتائج تقييم المحور الثالث )الجانب االبتكاري(

مسجال في التصميمين السابع والعاشر قد تحقق بنسبة عالية  نجد أنه

، وكالهما قد تم توظيف الزخارف %(100أعلي قيمة تقييم )

بينما سجل المدمجة الهندية والفلسطينية معا في تصميمهما. 

 الثالثأقل درجة تقييم للمحور  السادس والثاني عشر انالتصميم

وهما تصميمان مختلفان، التصميم السادس من نتاج %(. 85.83)

الزخارف الفلسطينية المدمجة أما التصميم الثاني عشر فهو من نتاج 

وإجماليا قد بلغ متوسط تحقق الزخارف الهندية والفلسطينية معا. 

مسجال   %(94.58) ألثني عشرافي التصميمات  الثالث المحور

 .بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمينالثاني المركز 

 
تقييم المحور الرابع: الشكل العام(: 5شكل )

الشكل العام بتقييم والمعني  لرابع( أن المحور ا5ويتضح من شكل )

في التصميم السابع أيضا قد تحقق بنسبة عالية  للتصاميم المقترحة

 الثاني عشربينما سجل التصميم  %(،100ي قيمة تقييم )مسجال أعل

وإجماليا قد بلغ متوسط . %( 87.22) الرابعأقل درجة تقييم للمحور 
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 .بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمين أعلي مركزمسجال  %( 95.69) األثني عشرفي التصميمات  الرابع تحقق المحور

 
نسبة التقييم اإلجماليةترتيب التصميمات من حيث (: 6شكل )

 ةكانيوبتحليل التقييم اإلجمالي للمحاور األربعة المصممة لعرض إم

 ينيةوالفلسط الهندية التقليدية المالبس من مستلهمة زخارف ابتكار

(، نجد 6كما هو موضح بشكل ) .المعاصرة المالبس في وتوظيفها

ن حكميقد سجل أعلي درجة تقييم وفق آراء الم السابعأن التصميم 

%( كإجمالي تقييم تحقيقا  ألهداف البحث، يليه 99.38بنسبة )

 رلعاش%( كأفضل ثاني تصميم ثم التصميم ا96.18التصميم الرابع )

أقل  لسادس%( كأفضل ثالث تصميم، بينما سجل التصميم ا 95.76)

األثني عشر %( بين التصميمات 81.94درجة تقييم من المحكمين )

 المقترحة. 

ضح أفضل ثالثة تصاميم مقترحة تبعا ألراء المحكمين. ( يو7شكل )

وبلغ متوسط نسبة تحقق التقييم اإلجمالي للمحاور األربعة في 

%(، وهي نسبة عالية تدل علي حسن  92.12التصميمات العشرة )

اختيار محاور البحث وتحقق أهداف البحث المنشودة من إثبات 

 الهندية التقليدية المالبس من مستلهمة زخارف إمكانية ابتكار

صحة وهو ما يثبت  .المعاصرة األزياء في وتوظيفها والفلسطينية

 .الفرض األول

 
 التصميم السابع

 )المركز األول(

 
 التصميم الرابع

 )المركز الثاني(

 
 التصميم العاشر

 لثالث()المركز ا

 التصاميم الثالثة األكثر نجاحا  (: 7شكل )

 عرض تقييم التصاميم بناءا  علي مصدر الزخارف المدمجة(: 12جدول )

 إجمالي التقييم المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول مصدر الزخارف

 91.23 96.85 94.44 83.33 90.28 المدمجة الزخارف الهنديةتصاميم 

 90.78 94.63 93.33 85.83 89.31 المدمجة الزخارف الفلسطينيةتصاميم 

 93.32 95.65 95.28 87.36 95.00 الهندية والفلسطينيةالزخارف المدمجة تصاميم 

( يتضح أن التصاميم المنفذة بالزخارف 8( وشكل )12ومن جدول )

كمين المدمجة الهندية والفلسطينية معا قد نالت استحسان وتقدير المح

في معظم محاور التقييم، فقد بلغ متوسط تقييم التصاميم المستوحاه 

%(، يليها التصاميم  93.32من زخارف مدمجة هندية وفلسطينية )

%(، ثم التصاميم ذات  91.23ذات الزخارف الهندية المدمجة )

 %(. 90.78الزخارف الفلسطينية المدمجة )
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لزخارف المدمجةتقييم التصاميم تبعا لمصدر ا(: 8شكل )

 ودوج وهذه النتيجة تؤكد الفرض الثاني للدراسة والتي تنص علي "

حة المقتر لتصميماتآراء المحكمين ل بين إحصائية داللة ذات قفرو

 الفلسطينية بالزخارف المقترحة والتصميمات الهندية بالزخارف

 والتصميمات المقترحة بالزخارف المندمجة من الدولتين".

 Conclusionاخلالصة: 

 ركاالبت والفلسطينية الهندية الزخارف دمجتهدف هذه الدراسة إلي 

واستخدام الزخارف المبتكره في  .للعصر مواكبة جديدة زخارف

 ولتحقيق أهداف البحث تم تقسيم الخطوات .تصميم أزياء معاصرة

 اإلجرائية للبحث لثالثة مراحل، وهي: المرحلة األولي: تحليل

 ة كالي المالبس التقليدية الهندية والفلسطينيالزخارف الموجودة ف

 قافةعلي حده. المرحلة الثانية: دمج بعض الوحدات الزخرفية لكل ث

نفسها ثم مع بعضهما البعض البتكار وحدات زخرفية مستحدثة. 

اء المرحلة الثالثة: توظيف الزخارف المدمجة في عمل تصاميم أزي

 المرأة العصرية. تم تصميم لمالبس 12عصرية مستحدثة، تم عمل 

فقرة فرعية  11محاور رئيسية و  4تصميم استبيان مكون من 

ب لجانتناولت المحاور التالي: الجانب الجمالي، الجانب الوظيفي، ا

قييم الت بتحليلاالبتكاري والشكل العام. وجاءت نتائج البحث كالتالي: 

 فارزخ رابتكا اإلجمالي للمحاور األربعة المصممة لعرض إمكانية

 في وتوظيفها والفلسطينية الهندية التقليدية المالبس من مستلهمة

 قد سجل أعلي درجة السابعالمعاصرة، نجد أن التصميم  المالبس

يقا  %( كإجمالي تقييم تحق99.38تقييم وفق آراء المحكمين بنسبة )

%( كأفضل ثاني 96.18ألهداف البحث، يليه التصميم الرابع )

. كما %( كأفضل ثالث تصميم 95.76) عاشرلتصميم ثم التصميم ا

ة طينياتضح أن التصاميم المنفذة بالزخارف المدمجة الهندية والفلس

قد م، فمعا قد نالت استحسان وتقدير المحكمين في معظم محاور التقيي

بلغ متوسط تقييم التصاميم المستوحاه من زخارف مدمجة هندية 

الزخارف الهندية  %(، يليها التصاميم ذات93.32وفلسطينية )

%(، ثم التصاميم ذات الزخارف الفلسطينية 91.23المدمجة )

ثبات %(. وبهذه النتائج تم تحقيق أهداف البحث وإ 90.78المدمجة )

 فروضه. 

 Recommendationالتوصيات: 

 الزخارف وأنواع الحضارات في الدراسات من مزيد إجراء -1

 .اليها الوصول الباحثة تستطيع لم التي

 لألساليب المستمر التجريب علي األزياء ممينمص حث -2

 هالتنفيذ وجديدة مبتكرة طرق على للحصول المتنوعة والتقنيات

 .المستهلكة األفكار عن بعيدا األزياء تصميم مجال في
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